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Kiskunhalas Város Önkormányzat

KÖZBESZERZÉSI TERV 2010.

A közbeszerzés tárgya

és pályázati száma
Irányadó eljárásrend Tervezett 

eljárási típus

Időbeli ütemezés

Sor kerül-e vagy sor került-e 

az adott közbeszerzéssel 

összefüggésben előzetes 

A közbeszerzési 
terv 
módosításának 
indoka

az eljárás 
megin-
dításának, 
illetve a 
közbeszerzés 
megvalósításán

szerződés 
teljesítésének 
várható idő-pontja 
vagy a szerződés 
időtartama

I. Árubeszerzés



TIOP-1.2.3-08/1-2008-
0025 "tudásdepó-
express" 
Könyvtárfejlesztés

(számítástechnikai 
eszközök beszerzése)

Kiskunhalas Város 
pedagógiai, 
módszertani 
reformjainak 

támogatása, az 
informatikai 

infrastruktúra 
fejlesztése, tanulói 

laptop program. (TIOP-
1.1.1-09/1-2010-0060) 

Kiskunhalas Város 
pedagógiai, 
módszertani 
reformjainak 

támogatása az 
informatikai 

infrastruktúra 
fejlesztésével (TIOP-
1.1.1-07/1-2008-0222)

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Közösségi 
értékhatárokat elérő  

közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Közösségi 
értékhatárokat elérő  

közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

Nyílt 
közbeszerzési 

eljárás

Nyílt 
közbeszerzési 

eljárás

2010. február

2010. 
november

2010. 
negyedik 
negyedév

2011. június

2011. február

2011. július

nem

nem

nem

Sikeresen elbírált
pályázat 

Sikeresen elbírált
pályázat 

 II. Építési beruházás    

DAOP-4.1.3/B-2008-
0069 Közösségek Háza 
Kiskunhalas Nemzeti 

értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. február 2010. március 

nem



DAOP-4.1.3/C-2f-2009-
0003  Városi Bölcsöde 
ellátás fejlesztése, 
férőhely bővítése 
Kiskunhalason

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. 
augusztus

2010. október
nem

DAOP-4.3.1-09-0053 
Kertvárosi Iskola 
akadálymentesítés Nemzeti 

értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. március 2010. augusztus
nem

KEOP-5.3.0 
Polgármesteri Hivatal 
energia korszerűsítése Nemzeti 

értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. július 2010. december
nem

DAOP-5.1.2/A-09-1f-
2010-0007 Kiskunhalas 
városközpont 
rehabilitáció

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. 
szeptember

2011. december

nem



KEOP-7.1.2.0-2008-
0215 Szennyvízelvezetés 
tisztítás Kiskunhalas 
III. ütem

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. 
augusztus

2013. május
nem

KEOP-7.2.4.0/B/10-
2010-0005  Kiskunhalas 
Jókai utcai 
hulladéklerakó 
(tényfeltárás, tervezési 
feladatok)

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. július 2010. szeptember
nem

 III. Szolgáltatás-
megrendelés

   

Működési célú hitel 
felvétele

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. 
augusztus 

2010. december 31. nem

TIOP-1.2.3-08/1-2008-
0025 "tudásdepó-
express" 
Könyvtárfejlesztés

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás



közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. február 2011. június nem

TÁMOP-3.2.4/08/01-
2009-0038 " Tudásdepó 
Expressz" – 
könyvtárfejlesztés

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. február 2011. május nem

TÁMOP-3.2.3/08/2-
2009-0011 Kultúra és 
tanulás élethosszig. 
Kiskunhalas Kelebia 
tengelyen

Nemzeti 
értékhatárokat elérő 
közbeszerzésekre 
vonatkozó eljárásrend

Általános 
egyszerű 
közbeszerzési 
eljárás

/hirdetmény 
közzétételével/

2010. június 2012. október nem

IV. Építési koncesszió

V. Szolgáltatási

 koncesszió

                                                                                                                                                                                  Kiskunhalas, 2010. november 29.


	H a t á r o z a t 

